
Департамент ліцензійного контролю 

 «   22    »     березня       2023 року  
Голові НКРЕКП 

Членам НКРЕКП 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ 

до проєкту рішення НКРЕКП «Про внесення зміни до розпорядження 

НКРЕКП від 25 листопада 2022 року № 110-р»  

«Про усунення порушень ТОВ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ 

УКРАЇНИ» 

 

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг за результатами планової перевірки 

дотримання ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» (далі –  

ТОВ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ», Товариство) 

Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з транспортування 

природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16 лютого 2017 року  

№ 201, прийнято розпорядження НКРЕКП від 25 листопада 2022 року № 110-р 

«Про усунення порушень ТОВ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ 

УКРАЇНИ» (далі – Розпорядження).  

Відповідно до абзацу одинадцятого розпорядчої частини Розпорядження 

ТОВ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» було 

зобов’язане: 

 

у строк до 31 березня 2023 року 
здійснити розрахунки із 

замовниками послуг 

транспортування, зокрема 

погасити заборгованість за 

обсяги добового небалансу за 

2021 рік 

Товариство листом від 14.03.2023 № ТОВВИХ-

23-3304 повідомило НКРЕКП, що станом на 

сьогоднішній день заборгованість замовників 

послуг транспортування перед Оператором ГТС за 

щодобові негативні небаланси, перевищують в рази 

суми боргу від невиконаних зобов’язань з 

врегулювання позитивних небалансів. Це свідчить 

про складний фінансовий стан Оператора ГТС та 

про об’єктивну неможливість виконання 

Розпорядження в частині здійснення розрахунків із 

замовниками послуг транспортування, зокрема, 

щодо погашення заборгованості за обсяги добового 

небалансу за 2021 ріку у строк до 31 березня 2023 

року. 

Оплата вартості позитивного небалансу тому чи 

іншому замовнику послуг транспортування 

природного газу повинна здійснюватись 

Оператором ГТС за рахунок коштів, отриманих 

Оператором ГТС як плата за негативні небаланси 

від замовників послуг, у яких наявний негативний 

небаланс за відповідний звітний період. 

Використання ж коштів для оплати позитивних 

небалансів за рахунок ресурсів, передбачених для 

виконання Оператором ГТС Інвестиційної програми 
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на відповідний рік, також суперечитиме 

положенням чинних нормативно-правових актів 

Регулятора. 

З урахуванням вищевикладеного, Оператор ГТС 

звернувся до НКРЕКП з проханням відстрочити на 

шість місяців виконання положень Розпорядження в 

частині здійснення розрахунків із замовниками 

послуг транспортування, зокрема, щодо погашення 

заборгованості за обсяги добового небалансу за 

2021 рік.  

 

Ураховуючи звернення ТОВ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ 

СИСТЕМИ УКРАЇНИ» (лист від 14 березня 2023 року № ТОВВИХ-23-3304), 

керуючись п. 10.9 Порядку контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять 

діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, законодавства у 

відповідних сферах та ліцензійних умов, від 14 червня 2018 року № 428, 

Департамент ліцензійного контролю пропонує внести до Розпорядження таку 

зміну: 

в абзаці одинадцятому розпорядчої частини розпорядження Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 25 листопада 2022 року № 110-р «Про усунення порушень 

ТОВ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» цифри та 

слово «31  березня» замінити цифрами та словом «02 жовтня». 
 

 

 

 

Директор Департаменту 

ліцензійного контролю                                                                               Я. Зеленюк 



ПРОЄКТ 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ  

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ  

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
 

___________________                                      Київ                                        № _______________ 

 

Про внесення зміни до 

розпорядження НКРЕКП  

від 25 листопада 2022 року № 110-р 

 

Відповідно до Закону України «Про Національну комісію, що здійснює 

державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», Порядку 

контролю за дотриманням ліцензіатами, що провадять діяльність у сферах 

енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідних сферах та 

ліцензійних умов, затвердженого постановою НКРЕКП від 14 червня 2018 року 

№ 428, ураховуючи лист ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ 

УКРАЇНИ» від 14 березня 2023 року № ТОВВИХ-23-3304, Національна комісія, 

що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  

 
ВИРІШИЛА: 

 

В абзаці одинадцятому розпорядчої частини розпорядження Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг, від 25 листопада 2022 року № 110-р «Про усунення порушень 

ТОВ «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» цифри та 

слово «31  березня» замінити цифрами та словом «02 жовтня». 
 

 

 

Голова НКРЕКП        К. Ущаповський 


